
Seguro vai hoje pedir à troika que
flexibilize défice em 2014 para 5
Unidade Líder do PS e re candidato socialista a Lisboa encontraram se pelaprimeiravez na campanha
Depois Seguro rumou aAveiro onde anunciou que pedirá à troika uma folga extra de 1600milhões no défice

Foiontemno final deumajornadaquecome
çouemLisboaeacabou emAveiroque surgiu
anotícia de que hoje a direção do PS recebe
rá a troika nasede do partido Numa sessão
decampanha António José Seguro revelou
OGoverno ea troikatêmde redefinirasme
tasorçamentais paraopróximo ano Pelome
nos deveficar em cinco porcento ametaor
çamentalpara2014 ou seja mais umpon
to percentual do que está definido o que
traduzindo emvalores absolutos equivale a
umafolgaextra de 1600milhõesde euros

Odiade Seguro incluiuLisboa eum pri
meiro encontro comAntónioCosta Se Por
tugalfosse acapital Seguropodiaestar espe
rançadonumavitórianas eleições eno parti
do Tantos eram os dirigentes socialistas os
ex governantes as figuras públicas e os
apoiantes anónimos comquemse cruzouna
MoraisSoares enaAlmirante Reis emLisboa
AntónioCosta recebeu o debraços abertos
Vamos a isto Vamos

Jorge Sampaio João Soares LinodeCarva
lho GabrielaCanavilhas MargaridaMartins
Vasco Franco MariaSande Lemos Miranda
Calha TomásTaveira etc Muitos foramos
ilustres que sejuntaramà comitiva do presi

dentedacâmaramunicipal e recandidatoa
um terceiromandato

Umainiciativapara assinalar o início ofi
cial da campanha como o secretário geral
socialista sublinhou O anfitriãoAntónioCos

ta surgiu em estilo desportivo e completa
mente àvontadeparacomos eleitores que o
abordaram António José Seguro pareceu
mais formal JorgeSampaio ex presidenteso
cialista da CMLe da República recordava já
terfeito muitasvezesestepercurso na cam
panhasocialista Sãomemórias boas

Beijos e abraços distribuição de rosas ede
panfletos comoscidadãospotenciaisvotan
tes Palmadinhas conversas e até trocade se
gredos Enemdesarmaramquandoquestio
nados pelosjornalistas sobre o que cadaum
entende serumavitóriananoitede 29 de se

tembro ganham seasautárquicas commais
votos ou commais câmaras Maisvotos
que foi o definidopelo PS Amimcompete
me ganharaCâmarade Lisboa respondeu
Costa sublinhando Estamos a concentrar
nos nas eleições autárquicaseparaqueo PS
tenhaumbomresultado eleitoral Um bom
resultado paramim é ganhar aCâmara de
Lisboa Seguro pelo seu lado apelou aos
portuguesesparaque façamboas escolhas
Umaboaescolha emLisboa é votar emAn
tónioCosta disse

AarruadadeAntónioCostaesteveanima
daontemao fimdo dianumadas ruas emble
máticasdeLisboa MoraisSoares queacolhe
população idosaeumououtrojovem alguns
imigrantes Mantém comércio tradicional
emborapouco e transformou se ao mesmo
ritmo comquea capital se abriu a novos ne
gócios e anovas comunidades commuitos
comerciantes chineses e paquistaneses Fo
rammais naarruada asmanifestações po
pulares de apoio que de contestação Umou
outro protestodosautomobilistas ede quem
tinha de percorrer a rua À pergunta do DN
sobre se gostavaque o País fosse Lisboa Se
guro respondeupoliticamente correto Cla
ramentequeaqui emLisboa háumtrabalho
feito como emmuitos outros concelhos do
nosso país que temautarcas socialistas em
queháumtrabalhodequalidade Agora cada
concelho tem asua especialidade do ponto
de vista político e social Estou confiante nas

opções do PSfrases
Aqui em Lisboa há um
trabalhofeito como em muitos
outros concelhos do nosso país
que tem autarcas socialistas
em que há um trabalho
de qualidade

OGoverno e a troika têm de

redefinir as metas orçamentais
para o próximo ano Pelo
menos 5 a meta do défice
para 2014
ANTÓNIO JOSÉ SEGURO
SECRETÁRIO GERAL DO PS
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